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  گزارش  2

سوخت رسانی ایران به لبنان
 برگ تحریمی اروپا را سوزاند 

اتحادیه اروپا اواخر جوالی  به رهبری فرانس��ه چارچوبی را برای اعمال 
تحریم های هدفمند علیه لبنان وضع کرد. ای��ن اتحادیه در بیانیه خود 
مدعی شد که تحریم       ها را برای فشار بر رهبران لبنان وضع کرده تا اینکه 
»اختالفات خود را کنار بگذارند و ضمن همکاری با یکدیگر برای تشکیل 
دولت، تدابیر الزم را برای هدایت کشور به سوی بهبودی پایدار در پیش 
گیرند.«  حاال  با اعالم تشکیل دولت جدید لبنان به نخست وزیری نجیب 
میقاتی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل اعالم کرده 
که تحریم های اروپا بعد از تشکیل دولت جدید لبنان معلق شده و گفت: 
»کمک       ها به این کشور افزایش خواهد یافت و ما مذاکرات لبنان با صندوق 
بین المللی پول را تس��هیل می کنیم.«  به این ترتیب، اتحادیه اروپا نظام 
تحریمی  خود را برای کمک به دولت جدید لبنان بر می دارد اما باید گفت 

که این یک عقب نشینی در برابر مقاومت اقتصادی لبنان است. 
این نکته قابل توجه است که سخنان بورل همزمان شده با سخنان احمد 
ریا، مسئول رسانه ای حزب اهلل لبنان، در مورد کامیون های حامل سوخت 
ایران. ریا در این مورد گفت که کامیون های سوخت امروز، )پنج شنبه(، 
از بندر بانیاس سوریه به بعلبک لبنان می رسند و در ایستگاه اولی واقع در 
دو منطقه العین و اللبوه جشن مردمی برای استقبال از کامیون       ها برگزار 
خواهد شد و در ایستگاه آخر در ورودی بعلبک نیز جشنی با حضور وزرا و 
نمایندگان و مقامات محلی و برخی فعاالن برگزار خواهد شد. این جشن 
بیش از آنکه برای رسیدن سوخت به لبنان باشد، جشنی برای موفقیت 
مقاومت اقتصادی لبنان است که با تکیه بر ظرفیت های خود فشار خارجی 
و تأثیر تحریم       ها و از جمله تحریم ه��ای اتحادیه اروپا ب��ر لبنان را برای 
کشاندن این کشور به ورطه ناآرامی ناکام گذاشت. در واقع، محدودیت های 
قانونی حسن دیاب به عنوان نخست وزیر موقت و تحریم های وضع شده 
علیه لبنان باعث شده بود ورود سوخت به این کشور دچار مشکل جدی 
شود و نتیجه آن افزایش قیمت بنزین و صف های طوالنی خودرو      ها مقابل 
پمپ بنزین       ها بود. این فشار اهرم امریکا و اروپا برای تحمیل دولت مورد 
نظر خود به لبنان بود اما ورود جبهه مقاومت در این نبرد اقتصادی باعث 
شد مسئله تأمین سوخت از محور ایران- سوریه- لبنان حل شود و اروپا و 

امریکا نتوانند از این فشار بهره برداری  کنند. 
همزمان شدن س��خنان بورل و ریا حکایت از عقب نشینی اتحادیه اروپا 
در برابر حرکت مقاومت در عرصه اقتصادی و تأمین سوخت لبنان دارد 
و به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا با بی فایده ش��دن کارت فشارش بر لبنان 
چاره ای ندیده جز اینکه در موضوع تحریم های یک ماه قبل تجدیدنظر 
کند. عالوه بر این، ادامه حضور جبهه مقاومت در عرصه اقتصادی لبنان 
مایه نگرانی اروپا و امریکا اس��ت، چرا که در این صورت و همانند موضوع 
سوخت، ورود هر چه بیش��تر مقاومت در عرصه اقتصادی باعث می شود 
ابزارهای فشار اقتصادی آنها بر لبنان کم اثر و حتی بی اثر شود و لبنان را به 
طور کلی به جبهه مقاومت ببازند. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از چنین 
نتیجه ای و حفظ ابزارهای فشار اقتصادی خود بر لبنان چاره ای نمی بیند 
جز اینکه چارچوب تحریمی خود علیه لبنان را کن��ار بگذارد و حتی به 
لبنان وعده بدهد که جریان مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول 
را تسهیل خواهد کرد تا بتواند از این صندوق وام بگیرد. به ترتیب، اقدام 
اتحادیه اروپا برای برداشتن تحریم های لبنان و وعده کمک اقتصادی به 
این کشور واکنش مستقیمی به ورود جبهه مقاومت به عرصه اقتصادی و 
ابتکار عمل واردات سوخت مورد نیاز لبنان از ایران است که اتحادیه اروپا 
با این اقدام دست به عقب نش��ینی زده تا اینکه در خصوص لبنان بازنده 

تمام عیار نباشد. 
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 تحریم های اتحادیه اروپا علیه لبنان تعلیق شد
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا از تعلیق نظام تحریم       ها علیه 
لبنان پس از تشکیل دولت جدید این کشور خبر داد.  به گزارش آناتولی، 
جوزف بورل در این مورد گفت: »پس از تشکیل دولت جدید لبنان نظام 
تحریم های اروپایی علیه این کشور تعلیق شده و این کمک       ها افزایش 
خواهد یافت و ما مذاکرات لبنان با صندوق بین المللی پول را تسهیل 
می کنیم.«  بورل تأکید کرد، اگر دولت جدید لبنان اصالحات را اجرایی 

کند، این اتحادیه آماده کمک به این کشور است. 
-----------------------------------------------------

 تعلیق کمک 130 میلیون دالری نظامی امریکا به مصر 
واشنگتن با تعلیق کمک های نظامی ساالنه خود به مصر، اعالم کرد که 
از سرگیری این کمک      ها مشروط به رفع نگرانی      ها از وضعیت حقوق بشر 
در مصر است.  به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت 
که دولت بایدن ارائه ۱۳۰ میلیون دالر از کمک های نظامی به مصر را تا 
زمانی که قاهره اقدامات خاصی در زمینه حقوق بشر انجام دهد، متوقف 
می کند. به این ترتیب قاهره از ۳۰۰ میلیون دالر، ۱۷۰ میلیون دالر را 
بدون قید و شرط دریافت خواهد کرد و مبلغ باقیمانده در صورتی ارائه 

خواهد شد که قاهره اقدامات مشخصی درباره حقوق بشر اتخاذ کند. 
-----------------------------------------------------
 اعتراف مأموران اطالعاتی امریکا به جاسوسی برای امارات

سه مأمور اطالعاتی س��ابق امریکا در پرونده فروش سالح سایبری به 
امارات عربی متحده اذع��ان کردند که بدون دریاف��ت مجوز از دولت 

فدرال، این ابزار جاسوسی پیشرفته را در اختیار ابوظبی قرار دادند. 
مارک بایر، رایان آدامز و دنیل گریک که به عنوان جاسوس سایبری در 
امارات عربی متحده فعالیت می کردند، روز سه       ش��نبه به نقض قوانین 
هکری امریکا و ممنوعیت ف��روش فناوری حس��اس نظامی، اعتراف 
کردند. طبق گزارش رویترز، بایر، آدامز و گریک بخش��ی از یک واحد 
مخفی به نام پروژه ِریِون  )Project Raven( بودند که به امارات برای 
جاسوسی از »دشمنانش« کمک می کردند. اعضای تیم »پروژه ِریِون « 
به درخواست امارات عربی متحده حساب های کاربری فعاالن حقوق 
بشر، روزنامه نگاران، خبرنگاران و دولت های رقیب امارات در شبکه های 

اجتماعی و شبکه های رایانه ای را هک کردند. 

تجهیز صنعت دفاعی سعودی    ها
 از ترس موشک های انصاراهلل

ری�اض در واکنش به اق�دام امری�کا در خارج کردن س�امانه های 
پدافند هوایی از عربستان سعودی و با هدف افزایش توان مقابله با 
حمالت انصاراهلل یمن، خرید سامانه های پدافند هوایی جایگزین از 
طرف های خارجی از جمله رژیم صهیونیستی را در دستور کار دارد. 
دولت عربستان در نشست سه     شنبه خود، از جامعه بین الملل خواست که 
با جنبش انصاراهلل یمن مقابله کند. ترکی الفیصل، رئیس سابق دستگاه 
اطالعات عربس��تان س��عودی نیز پیش تر گفته بود که ریاض از امریکا 
می خواهد با حفظ تجهیزات دفاعی نظیر سیستم پدافند موشکی پاتریوت 
در عربستان نشان دهد که به امنیت و تعهداتش در قبال عربستان پایبند 
است. این در حالی است که در گزارشی که خبرگزاری آسوشیتدپرس به 
نقل از چند منبع منتش��ر کرده، امریکا باتری های سامانه تاد و پاتریوت 
را از پایگاه هوایی »االمیر س��لطان « واقع در حومه ریاض برچیده است. 
دیروز پای��گاه خبری برکینگ دینف��س در تأیید اخب��اری در این مورد 
نوش��ت: »با وجودی که انتظار می رفت روند خ��روج دارایی های پدافند 
هوایی امریکا از منطقه چند ماه به طول بینجامد اما دقیقاً مشخص نشده 
اس��ت که آنها چه زمانی و به کجا منتقل خواهند شد« برکینگ دیفنس 
که اخبار مربوط به مسائل نظامی را منتشر می کند، به نقل از چند منبع 
صهیونیستی نوشت که عربستان سعودی با جدیت در حال بررسی چند 
منبع جایگزین برای وارد کردن سامانه پدافند هوایی است که می توان به 
چین، روسیه و رژیم صهیونیستی اشاره کرد. بر این اساس، سعودی     ها به 
منظور افزایش توان دفاعی در برابر حمالت راکتی، موش��کی و پهپادی 
ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن، به طور مش��خص در حال بررس��ی 
 واردات گنبد آهنین س��اخت شرکت صهیونیس��تی »رافائل« یا سامانه
 Barak ER ساخت شرکت IAI هستند که برای رهگیری موشک های 
کروز طراحی شده اس��ت. منابع نظامی رژیم صهیونیستی به این پایگاه 
خبری گفته اند که س��عودی ها، چندین سال با اس��رائیل درباره چنین 
س��امانه     هایی گفت وگو    هایی در سطح پایین داش��ته اند و حاال یک گام 
به اجرایی کردن آن نزدیک ش��ده اند اما تحقق چنین معامله ای، منوط 
به موافقت واش��نگتن خواهد بود. گیورا ایلند، ژنرال بازنشس��ته، مدیر 
سابق ش��ورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و رئیس پیشین بخش 
برنامه ریزی ارتش صهیونیس��تی نیز در گفت وگو ب��ا برکینگ دیفنس 
پیش بینی کرد که واشنگتن با فروش این سامانه     ها به کشورهای عربی 

دوست مخالفت نکند. 

تماس محرمانه ژنرال امریکایی با چین 
برای جلوگیری از جنگ هسته ای 

پ�س از آنک�ه دو نف�ر از خبرن�گاران امریکای�ی افش�ا کردن�د 
رئیس س�تاد مش�ترک ارتش ای�ن کش�ور محرمانه با ی�ک مقام 
ارش�د چینی تماس گرفت�ه و به او اطمین�ان داده که واش�نگتن 
برنام�ه ای برای حمله هس�ته ای به چی�ن ندارد، م�وج واکنش    ها 
در محاف�ل داخل�ی امری�کا ش�دت گرف�ت و جمهوریخواه�ان 
خواس�تار برکن�اری م�ارک میل�ی و محاکم�ه او ش�ده اند. 
بر اساس محتوای کتابی به نام »خطر« که باب وودوارد و رابرت کاستا، 
خبرنگاران واشنگتن پست نوشته اند، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد 
مشترک ارتش امریکا در ماه های آخر ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 
به حدی نگران س��المت روانی او بوده که تماس ه��ای محرمانه ای با 
لی زئو چنگ، ژنرال ارش��د چینی برقرار کرده تا ب��ه او اطمینان دهد 
امریکا قرار نیست دست به حمله هسته ای علیه پکن بزند. به گزارش 
روزنامه واشنگتن پست، مارک میلی، چهار روز قبل از انتخابات ریاست 
جمه��وری 2۰2۰ در این تماس تلفنی گفته اس��ت: »ژن��رال لی من 
می خواهم به ش��ما اطمینان دهم که دولت امریکا باثبات است و همه 
چیز قرار است درست باشد. ما قرار نیست علیه شما دست به هیچ گونه 
حمله یا عملیاتی بزنیم.« بنابر این کت��اب، میلی تصریح کرده: »ژنرال 
لی شما و من حاال پنج سال است که همدیگر را می شناسیم. اگر قرار 
باشد که ما حمله کنیم من قبل از موعد با ش��ما تماس می گیرم. قرار 
نیست این حمله غافلگیر کننده باشد.«  این تماس ناشی از گزارش های 
اطالعاتی درباره نگرانی چین نسبت به حمله ای از سوی امریکا با توجه 
به لفاظی های جنگ طلبانه ترامپ بوده است. در این کتاب، متن یک 
تماس مربوط به هشتم ژانویه بین میلی و نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان نیز به چشم می خورد. افش��ای این تماس محرمانه موجی 
از واکنش    ها را در محافل داخلی امریکا به راه انداخته اس��ت. روزنامه 
واشنگتن تایمز نوش��ت که جمهوریخواهان امریکا از جمله ترامپ، با 
انتقاد شدید از میلی، خواستار استعفای وی شده اند. ترامپ در بیانیه ای 
تند علیه میلی، او را خائن خطاب کرد و نوشت:  »اگر داستان ژنرال مارک 
میلِی کودن درست باشد فکر می کنم باید به خاطر خیانت، دادگاهی 
شود، چرا که پش��ت س��ر رئیس جمهور، با همتای چینی خود مراوده 
داشته و به چین گفته است که در خصوص حمله به آنها اطالع می دهد. 
او نمی تواند این کار را انجام دهد!« مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه نیز 
خطاب به جو بایدن، رئیس جمهور امریکا نوشت، میلی به طور عمدی 
نقش ترامپ را به عنوان فرمانده وقت کل قوا در امریکا تضعیف کرده و 
به طور خائنانه ای اطالعات محرمانه امریکا را به حزب کمونیست چین 
منتقل کرده است. روبیو در این مورد گفت: »این یک سابقه خطرناک 
است که نباید میلی یا دیگران آن را تکرار کنند. این اقدام، اصل ثابت 
ملت ما درخصوص کنترل غیرنظامی ارتش را تهدید به نابودی می کند. 
ش��ما باید فوراً ژنرال میلی را مرخص کنید. امنیت ملی امریکا و توان 

رهبری جهان توسط این کشور به خطر افتاده است.«

هلهله غرب از »یک سیگنال مثبت« تهران
پا ندادن ایران به »مذاکره برای مذاکره « باعث شده که طرف غربی، برای شروع پروسه وین، لحظه شماری کند

سيدرحيمنعمتی

»جن�گ، ادام�ه    گزارش  یک
دیپلماسی است، 
با ابزاری دیگر«؛ جمله ای مشهور از کارل فون 
کالوِزویتس، استراتژیست نظامی که تهدید به 
جنگ را ب�ه ابزار مش�روع غرب در سیاس�ت 
بین الملل تبدیل می کن�د. وقتی جنگ، ادامه 
دیپلماس�ی باش�د، مذاکره نکردن یا آسان پا 
ندادن به مذاکره، قطعًا بخشی از دیپلماسی و 
قطعه ای از پازل پیچیده مذاکره اس�ت. اصرار 
مکرر دولت جدید در تهران ب�ر اینکه »بدون 
نتابج ملم�وس « مذاکره نمی کنیم، ش�رایطی 
ایج�اد کرده ک�ه طرف ه�ای غربی، ب�رای هر 
سیگنال مثبتی از تهران، هلهله کنند. فقط یک 
روز بع�د از تواف�ق ایران ب�ا آژان�س و موضع 
سخنگوی وزارت خارجه درباره اینکه » دولتی 
رفته و آمده و گفت وگوهای وین از س�ر گرفته 
می شود«، طرف امریکایی اعالم کرد واشنگتن 
آماده است تحریم های ناسازگار با برجام را رفع 
کند؛ موضعی که هرچند تکراری است، ولی بعد 
از 12 م�رداد، معن�ا و مفهومی متف�اوت دارد. 

امریکا و اروپا، از سیگنال های مثبت ایران درباره 
آمادگی برای مذاکره، اس��تقبال کردند، هرچند 
سنت غربی بر آن است که اس��تقبال کردن هم 
با توپ پر انجام می ش��ود. »لوئیس بونو« معاون 
نمایندگی امری��کا در آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی دیروز گفت که واش��نگتن آماده برداشتن 
»تحریم های ناس��ازگار با برجام « اس��ت. طرف 
امریکایی تا قب��ل از ورود دولت جدی��د ایران به 
پاستور، بار    ها گفته بود آماده برداشتن»تحریم های 
ناسازگار با برجام « اس��ت، ولی این اولین مرتبه 
است که یک نماینده امریکا به جای اصرار مکرر 
بر ش��روع مذاک��رات در وین، برای »برداش��تن 

تحریم های ناس��ازگار با برجام « اع��الم آمادگی 
می کند. بونو دیروز در نشس��ت ش��ورای حکام 
آژانس گفت:»ایاالت متحده با هماهنگی نزدیک 
با متحدان و شریکانش به دنبال تضمین بازگشت 
دوجانبه به برنامه جامع اقدام مشترک از طریق 
دیپلماسی است. این توافق، یکی از دستاوردهای 
کلیدی دیپلماس��ی چندجانبه و ابزاری حیاتی 
برای مرتفع کردن نگرانی ه��ای دیرپای جامعه 
بین المل��ل از برنامه هس��ته ای ایران اس��ت. « او 
هرچن��د مانند دفع��ات قبل گفته ک��ه » فرصت 
برای بازگش��ت کام��ل دوجانبه به برج��ام تا ابد 
پابرجا نخواهد ماند« زیرا ایران برنامه هس��ته ای 
خود را به طرز محسوس��ی فراتر از محدوده های 
تعیین ش��ده در برجام گس��ترش داده، اما اظهار 
کرده اس��ت:»الزم اس��ت همه طرف     ها واقع بین 
باشند.«  روز سه     شنبه س��رگئی ریابکوف، معاون 
وزیر امور خارجه روسیه با الفاظی مشابه از امریکا 
و کشورهای اروپایی خواسته بود در مذاکرات وین 
واقع بین باشند. طعنه ریابکوف به واقع گرا بودن، 
اشاره به مطالباتی است که در این خصوص میان 
امریکایی    ها برای مذاکرات فراهس��ته ای با ایران 
مطرح است. ریابکوف در مصاحبه با » آر.تی عربی « 
گفته که » ما از امریکایی    ها و اروپایی    ها می خواهیم 
واقع بین باشند تا ابتدا به برجام بازگردیم، سپس 
متوجه خواهیم شد چه زمان و چگونه می توانیم 
در مورد این موضوعات و یا موضوعات دیگر بحث 
کنیم.« هرچند، تهران اساساً مذاکرات فرابرجامی 
را رد کرده، ولی هشدار مسکو تلویحاً اشاره به این 
دارد که طرح مس��ائلی فراتر از برجام، تنها مسیر 

بازگشت به پروسه وین را دشوار خواهد کرد. 
در حالی که تا یک هفته قبل، آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه امریکا می گفت که کشورش »در آستانه« 
ر    ها کردن احیای توافق هس��ته ای ب��ا ایران قرار 

گرفته، ولی      شنبه این هفته رابرت مالی، نماینده 
ویژه امریکا در امور ایران هم از »یک سری جلسات 
سازنده «با همکاران اتحادیه اروپایی خود  درباره 
مذاکرات وین خب��ر داد. اینکه طی روزهای اخیر 
چه تغییری در فضای مذاکرات قفل ش��ده وین 
رخ داده، به درستی مش��خص نیست، ولی اعالم 
آمادگی ایران برای ش��روع مذاکرات که تقریباً با 
توافق روز یک    ش��نبه آژانس همزمان شد، در این 
تغییرات بی تأثیر نیست. خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجه روز دوشنبه، به فاصله یک روز بعد 
از توافق مدیرکل آژانس در ته��ران گفت:»ایران 
میز مذاک��ره و برج��ام را ترک نکرده اس��ت.  این 
امریکا بود که برجام را نق��ض کرد. « او همچنین 
گفت: »گفت وگوهای وین از سر گرفته می شود. 
دولتی رفته و آمده است. دولت ضمن اینکه اعالم 
کرده گفت وگوهای وین را در تاریخ نزدیک از سر 
می گیرد و قطع��اً انتظار داری��م طرف های دیگر 
وقتی به وین می آیند با واقعیات روی زمین به وین 
بیایند.«  دیروز هم کاظم غریب آبادی در گفت وگو 
با شبکه»الجزیره« گفت: »ما بازگشت به مذاکرات 
را رد نمی کنیم ام��ا مذاکره  را نیز ب��رای مذاکره 
نمی خواهیم. « او همچنین »فضای نشست شورای 
حکام آژانس« را  »به طور کلی مثبت« توصیف کرد، 
ولی در نطق خود در آژانس، دولت های اروپایی را 
به باد انتقاد گرفت چرا که »حاضر نیستند امریکا 
را به خاطر خروج غیرقانونی و یکجانبه آن از توافق 
هسته ای محکوم کنند و از آن بخواهند تحریم های 
خود را علیه ملت ایران ب��ردارد«. او گفت:» ایران 
خواهان مذاکراتی اس��ت که نتیجه محور باشد.« 
»استفان کلمنت « رئیس هیئت اروپا در آژانس، 
در نشست ش��ورای حکام هرچند تأیید کرده که 
»برداشتن تحریم های هس��ته ای بخش ضروری 
توافق هسته ای ایران است« و در موضعی کم سابقه 

گفته که اروپا» اعتراف می کند « کاهش تعهدات 
برجامی ایران » به خروج یکجانبه ایاالت متحده 
از برجام و وضع مجدد تحریم     ها ارتباط داش��ته « 
ولی گفته اس��ت: » اتحادیه اروپا بر نگرانی عمیق 
خود از تصمی��م ایران برای تعلی��ق )از 2۳ فوریه 
2۰2۱(، اجرای ]داوطلبانه[ اقدامات شفاف سازی 
که در برجام پیش بینی شده و همچنین پروتکل 
الحاقی که تا حد چشمگیری دسترسی و نظارت به 
سایت ها، فعالیت     ها و اطالعات مربوطه )]در ایران[ 
را کاهش داده، تأکید می کند .« کلمنت گفت:» در 
حال حاضر بیش از هر زمان دیگری، ازسرگیری 
هرچه س��ریع تر مذاک��رات با توجه به بازگش��ت 
احتمالی ای��االت متحده به برجام و چش��م انداز 
بازگشت ایران به اجرای کامل برجام حائز اهمیت 
است«، موضعی که باعث شد نماینده ایران بگوید 
اروپا یی    ها به جای امریکا »از ایران مطالبه اجرای 

تعهدات تحت برجام را می کنند.«
   تل آویو با برجام کنار می آید!

دو هفته بعد از رایزنی تلفن��ی همتایان آلمانی و 
فرانس��وی با حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه، دی��روز »دومینی��ک راب « وزیر خارجه 
انگلیس هم با طرف ایرانی تلفنی گفت وگو کرد. 
امیر عبداللهی��ان در توئیتی نوش��ت: در تماس 
تبریک وزیر خارجه انگلیس ب��رای گفت وگوی 
مبتنی بر احت��رام متقابل اب��راز آمادگی کردم، 
بی عمل��ی اتحادیه اروپ��ا در برجام را به ش��دت 
مورد انتقاد قرار دادم، فاجعه س��اخته امریکا در 
افغانس��تان را محکوم و بر لزوم تش��کیل دولت 
فراگیر تأکید ک��ردم و تصریح ک��ردم که بدهی 
دیرینه انگلیس به ایران باید پرداخت ش��ود. به 
گزارش فارس، دومینیک راب،  روز دو    ش��نبه در 
گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان بر تعهد عملی 
انگلیس برای بازپرداخ��ت مطالبات ایران تأکید 
کرد و وزیر امور خارجه ای��ران نیز اهمیت اتخاذ 
گام های اعتمادساز دولت انگلیس برای رفع برخی 
مشکالت در روابط دوجانبه را مورد اشاره قرار داد. 
همزمان، در تحولی که نشانه جدی از سرگیری 
مذاکرات در وین است، بنی گانتس، وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی در گفت وگو با فارین پالیسی 
گفت که اسرائیل ممکن است بازگشت امریکا به 
توافق با ایران را بپذیرد، اما سیاست فشار اسرائیل 
بر امریکا در صورت شکست مذاکرات و آمادگی 
برای »نمایش ق��درت« کم��اکان ادامه خواهد 
یافت. گانتس افزود که سیاست دولت جو بایدن 
برگرداندن برنامه هس��ته ای ای��ران به محدوده 
پیشین اس��ت و او این امر را قبول دارد. همه این 
تحوالت در حالی رخ می دهد که مؤسسه علوم و 
امنیت بین الملل در )ISIS( در برآوردی جدید که 
نیویورک تایمز آن را منتشر کرده، مدعی شده که 
ظرفیت غنی سازی که ایران اکنون به دست آورده ، 
به آن اجازه می دهد سوخت مورد نیاز اولین بمب 
را ظرف یک ماه تولید کند. »میخائیل اولیانوف « 
نماینده دائم روس��یه در وین روز سه ش��نبه در 
واکنش به این برآورد گفت که ایران تاکنون هیچ 
نشانه ای از کار روی پروژه دستیابی به تسلیحات 
اتمی نشان نداده و اتهامات در این خصوص مورد 

استقبال قرار نمی گیرد. 

کره شمالی دیروز دو موشک بالستیک دیگر 
را به سمت دریای ژاپن شلیک کرد و متعاقب 
آن کره جنوبی نیز شلیک موشک بالستیک از 
زیردریایی را با موفقیت آزمایش کرد؛ تحرکاتی 
که بار دیگر شبه جزیره کره را به سمت درگیری 
سوق داد. امریکا شلیک موشک های کره شمالی 
را نشانگر اثر بی ثبات کننده برنامه تسلیحاتی 
این کش�ور اعالم کرده و روس�یه از دو طرف 
خواسته از تش�دید تنش      ها جلوگیری کنند. 

در ش��رایطی ک��ه امریکا ظاه��راً خ��ود را آماده 
گفت وگو با کره شمالی اعالم کرده است، مقامات 
پیونگ یان��گ به ای��ن ادعا      ها وقعی ننه��اده و به 
آزمایش های موش��کی خود ادام��ه می دهند. به 
گزارش خبرگزاری یونهاپ، رئیس ستاد مشترک 
ارتش کره جنوبی روز چهار      شنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد :»دو موشک بالس��تیک با نوع نامشخص از 
مناطق مرکزی کره شمالی شلیک شد و مقام های 
اطالعات��ی کره جنوبی و امریکا در حال بررس��ی 
جزئیات برای اطالعات بیش��تر هستند.« در این 
بیانیه  آمده اس��ت: ارتش کره جنوبی در موقعیت 
آمادگی کامل و در همکاری نزدیک با امریکاست. 
به گزارش رویترز، گارد س��احلی ژاپن هم تأیید 
کرد که هر دو موشک در خارج از منطقه منحصراً 
اقتصادی ژاپن در آب های بین ژاپن و شبه جزیره 
کره فرود آمده است و هیچ کشتی یا هواپیمایی 
در نتیجه فرود این موشک آس��یب ندیده است. 
جزئیات بیشتر شامل محل دقیق پرتاب       ها و برد 
این موشک       ها مشخص نیس��ت. آسوشیتدپرس 
گزارش کرده اس��ت ک��ه جدید      تری��ن آزمایش 
موشکی کره شمالی در حالی صورت گرفته است 
که »وانگ یی« ، وزیر خارجه چین برای برگزاری 
نشس��ت       هایی با »مون جائه این«، رئیس جمهور 
کره جنوبی و دیگر مقام های ارش��د این کش��ور 
برای بحث درباره دیپلماسی به بن بست خورده با 

کره شمالی به سئول سفر کرده است. این پرتاب 
موشکی کره شمالی دومین مورد در سال جاری 
میالدی است. ش��لیک موش��ک های بالستیک 
کره شمالی س��ه روز پس از آن صورت گرفت که 
پیونگ یانگ نوع جدیدی از موشک کروز دوربرد 
خود را آزمایش کرد. روز دوش��نبه، خبرگزاری 
رس��می کره ش��مالی گزارش کرد که این کشور 
آزمایشی موفقیت  آمیز از یک سالح استراتژیک 
داشته که قابلیت حمل کالهک اتمی را نیز دارد. 
پیونگ یانگ که در هفته های گذش��ته تحرکات 
نظامی زیادی داشته اس��ت، ماه قبل، نسبت به 
بروز یک بح��ران امنیتی ب��زرگ در اعتراض به 
رزمایش مشترک بین کره جنوبی و امریکا هشدار 
داد. مقامات کره شمالی بار      ها از امریکا خواسته اند 
تحریم  های اقتصادی علیه این کشور را لغو کند تا 
مجدداً مذاکرات سیاسی برای حل بحران موشکی 
در ش��به جزیره کره را از س��ر بگیرند. از طرفی، 
مقامات کره شمالی بار      ها نسبت به رزمایش های 

مشترک امریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره 
هش��دار داده اند اما ب��ا این وج��ود رزمایش های 
مش��ترک همچنان تداوم دارد. کره ش��مالی در 
سال های اخیر از موشک های جدید خود رونمایی 
کرده که به گفته مقامات این کشور، قادرند خاک 

امریکا را مورد هدف قرار دهند. 
اندکی پس از انجام آزمایش موشکی کره شمالی، 
سئول نیز آزمایش موش��کی انجام داد. به نوشته 
خبرگزاری »یونهاپ«، دول��ت کره جنوبی دیروز 
اعالم کرد توانس��ته به ط��ور موفقیت آمیزی یک 
موشک بالستیک بومی را از طریق زیردریایی شلیک 
کند تا هفتمین کشور جهان باشد که به این قابلیت 
دست پیدا می کند. یونهاپ نوشت: » رئیس جمهور 
کره جنوبی با حضور در یکی از مراکز محلی آژانس 
توسعه دفاعی این کش��ور، بر آزمایش شلیک این 
موشک بالستیک نظارت کرد.« دفتر رئیس جمهور 
کره جنوبی گفت:»این موشک از زیردریایی ۳ هزار 
تنی »دوس��ان آن چانگ هو« شلیک شد و با دقت 

باالیی به هدف تعیین ش��ده برخورد کرد.« دفتر 
مون در بیانیه ای نوش��ت: »دس��تیابی به موشک 
بالس��تیک با قابلیت ش��لیک از زیردریایی، از نظر 
تضمین بازدارندگی در برابر تهدیدات همه جانبه 
بسیار معنادار بوده و انتظار می رود نقش عظیمی 
در خوداتکایی در زمینه دفاع ملی و پیشبرد استقرار 

صلح در شبه جزیره کره داشته باشد.«
 واکنش های جهانی به آزمایش موشکی 

آزمایش های موشکی کره شمالی واکنش      هایی را 
در سطح جهان به همراه داشته است. طبق گزارش 
رویترز، فرماندهی ایندو-پاسیفیک ارتش امریکا 
روز چهار      شنبه در بیانیه ای گفت که شلیک های 
موشکی کره شمالی تهدیدی فوری برای پرسنل، 
سرزمین یا متحدان امریکا محسوب نمی شود اما 
تأثیر بی ثبات کننده برنامه تسلیحاتی غیرقانونی 
آن را برجسته می کند. همچنین وزارت دفاع ژاپن 
گزارش کرد، ادامه پرتاب  موشک های بالستیک 
از سوی کره ش��مالی مش��کل جدی برای ژاپن و 
جامعه جهانی است و برای این منظور، یوشیهیده 
سوگا، نخست وزیر ژاپن دستور داده به جمع آوری 
اطالعات و تحلیل آنها و همچنین نظارت بر اوضاع 
برای حفاظت از جان و مال مردم ژاپن ادامه داده 
ش��ود و برای اوضاع پیش بینی نشده نیز آمادگی 

الزم در نظر گرفته شود. 
دیمیتری پسکوف، س��خنگوی ریاست جمهوری 
روس��یه نیز ب��ه آزمایش ه��ای موش��کی متوالی 
کره جنوب��ی و کره ش��مالی واکنش نش��ان داد و 
گفت:» ارتش روس��یه از نزدیک وضعیت ش��رق 
آسیا بعد از آزمایش های موش��کی پیونگ یانگ و 
سئول را پیگیری می کند. « به نوشته خبرگزاری 
»ریانووستی«، پسکوف در این باره توضیح داد:»ما 
از گذشته از دو طرف خواسته ایم از هر اقدامی که 
منجر به افزایش تنش       ها می ش��ود، اجتناب کنند. 
ارتش ما به شکل طبیعی و در محتاطانه       ترین حالت، 

در حال بررسی وضعیت در منطقه است.«

پس از آزمایش های موشکی کره شمالی، کره جنوبی هم آزمایش موشکی انجام داد 

پمپاژ تنش موشکی در شبه جزیره کره 

امریکا در پایگاه اربیل 
سامانه پدافندی نصب می کند

امریکا که در ح�ال تخلیه نیروه�ای تهاجمی در ع�راق و تبدیل 
حضور در عراق به ش�یوه مش�اوره ای اس�ت، به دنبال نصب یک 
س�امانه پدافندی در فرودگاه اربیل، اس�ت؛ فرودگاهی که پایگاه 
نیروه�ای امریکایی و حض�ور پنهان رژیم صهیونیس�تی اس�ت 
و در آخری�ن مورد       ش�نبه همین هفته م�ورد حمله ق�رار گرفت. 
»ماتیو تولر« سفیر امریکا در عراق دیروز در گفت وگو با الحره، گفت که 
تهران در تالش است خأل ]خروج نظامیان امریکایی[ را پر کند که این 
بسیار برای عراق مضر اس��ت.  او با بیان اینکه »هرگونه نفوذ ایران علیه 
امریکاست« به سخنان جو بایدن، رئیس جمهور امریکا اشاره کرده که 
پیش از این گفته است» امنیت عراق، امنیت خاورمیانه است«. با نزدیک 
شدن زمان تبدیل حضور نیروهای تهاجمی امریکا به نیروهای مشاوره ای، 
تدابیر امنیتی امریکایی     ها در عراق هم در حال افزایش است. »اسکات 
دسورمو« فرمانده ائتالف امریکایی موس��وم به ضد داعش در فرودگاه 
بین المللی اربیل اقلیم کردستان، هشدار داده که این ائتالف هر پهپادی 
را که بر فراز این فرودگاه پرواز کند، چه مهاجم و چه غیرمهاجم، منهدم 
خواهد کرد. واکنش او به حمله پهپادی به فرودگاه اربیل، محل استقرار 
نظامیان امریکایی است که       شنبه با پهپاد و موشک های کاتیوشا هدف 
قرار گرفت. بر اس��اس گزارش پایگاه خبری »الفرات«، دسورمو، بدون 
اشاره به جزئیات، گفته است: »در پایان ماه سپتامبر جاری، یک سامانه 
پدافندی برای محافظت از پایگاه ائتالف بین المللی در این فرودگاه نصب 

و پس از آن خروج نیروهای ویژه امریکایی دنبال می شود.«
  مداخله تل آویو

مواضع حشدالش��عبی در نزدیک��ی البوکمال در مرز عراق و س��وریه 
سه      ش��نبه ش��ب مورد حمله قرار گرفت. کانال تلگرامی صابرین نیوز 
گفته که جنگنده های F15 E امریکایی این حمله را انجام داده اند ولی 
پنتاگون و ائتالف امریکایی چنین حمله ای را تکذیب کردند. به گزارش 
خبرگزاری »ناس«، ائتالف الفتح این حمله را »تجاوز جنایتکارانه علیه 
نیروهای مسلح و فرزندان حشدالشعبی « خواند و آن را به شدت محکوم 
کرد. این ائتالف تلویحاً از نقش رژیم صهیونیستی صحبت کرده است:  
»به نظر می رس��د که تصمیم دول��ت عراق درباره ب��ه خدمت گرفتن 
۳۰هزار نفر از فرزندان در ]سازمان[ حشدالشعبی، رژیم صهیونیستی 

را به وحشت انداخته است.«


